
UCHWAŁA NR XI.91.2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 23 października 2019 roku

w sprawie : przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 176 pkt. 1, art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111)

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Orawiec

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 listopada 2019 r.

Poz. 7695
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Wstęp 

Stanowiąc podstawowe i pierwotne środowisko opiekuńczo – wychowawcze, rodzina odgrywa 

kluczową rolę w rozwoju każdego dziecka. To w niej dziecko przyswaja postawy, wartości 

etyczne, kulturalne i moralne, z którymi wkracza w dorosłe życie. Tu kształtuje się osobowość 

dziecka, jego priorytety. Rodzina to środowisko pierwszych więzi emocjonalnych, poznawania 

norm zachowania oraz budowania relacji międzyludzkich. Od poziomu funkcjonowania 

rodziny zależy jak dziecko będzie postępować i rozumieć otaczający go świat.  

Jako grupa społeczna – rodzina spełnia bardzo ważne zadanie, będąc podstawową grupą 

odniesienia, formuje nową jednostkę społeczną, przygotowując ją do życia społecznego. 

Poprzez realizację funkcji wychowawczej, ukierunkowanej na zaspokajaniu potrzeb 

biologicznych i psychospołecznych dziecka, dostarczaniu prawidłowych wzorców 

funkcjonowania społecznego. 

Wielość aspektów składających się na wypełnianie funkcji wychowawczych przez rodzinę 

powoduje, iż jest to proces niezwykle złożony i skomplikowany, przysparzający 

niejednokrotnie wielu problemów, zwłaszcza w dzisiejszych czasach nacechowanych 

globalizacją, ogromnym tempem zmian zachodzących w społeczeństwie. 

W dzisiejszych czasach „pędzącego świata” przed rodziną kształtuje się szereg wyzwań. 

Chroniczny brak czasu, pogoń za karierą, presja osiągnięcia sukcesu, stres oraz różnego 

rodzaju nałogi powodują, iż stabilność rodziny wielokrotnie wystawiana jest na próbę. 

W zmaganiach i działaniach zmierzających do pokonania kryzysów i nieprawidłowości  

w funkcjonowaniu rodziny nieoceniona okazuje się pomoc specjalistów, pracujących na rzecz 

pomocy, wsparcia i przezwyciężania problemów rodziny. 

Ideą Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 jest stworzenie 

kompleksowego systemu zapewniającego pomoc i wsparcie dla rodzin i dzieci przeżywających 

trudności w samodzielnym funkcjonowaniu oraz problemy opiekuńczo – wychowawcze. 

Podstawą Programu jest ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia  

9 czerwca 2011 r., uwzględnia również regulacje zawarte w ustawie z dnia 4 listopada 2016 

r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 473). 

Gminny Program w swoich założeniach koncentruje się na całościowej sytuacji rodziny  

i dziecka, ujmuje również problematykę związaną z zapewnieniem wsparcia i pomocy dla 
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kobiet z zagrożoną ciążą, narodzinami dziecka z nieuleczalną chorobą. Jednym  

z zasadniczych kwestii zawartych w Programie jest wdrożenie działań umożliwiających 

powrót dziecka umieszczonemu w pieczy zastępczej do rodziny biologicznej. 

Celem skutecznej realizacji zamierzeń zawartych w powyższym Programie, niezbędne jest 

zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia instytucjonalnego. Tylko poprzez 

współpracę i zaangażowanie instytucji i podmiotów podejmujących działania na rzecz 

rodziny, możliwe jest poprawienie funkcjonowania rodzin zmagających się z trudnościami  

w zaburzonym funkcjonowaniu społecznym oraz z problemami opiekuńczo – wychowawczymi 

a tym samym skuteczne realizowanie powyższego Programu. 

Podstawy prawne Programu 

Za podstawę do niniejszego Programu przyjęto następujące przepisy i dokumenty: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 z późn. zm.) 

 Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 

z późn, zm.) 

 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 511) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) 

 Ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 682 z późn. zm.) 

 Ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 473) 

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 1390 z późn. zm) 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 852 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.) 
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Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej 

1.1  Zadania gminy 

Zadania gminy określone są w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

W Gminie Maków Podhalański realizowane są one przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Makowie Podhalańskim. Do głównych zadań własnych gminy należy: 

1) opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny; 

2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny; 

3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia 

dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych przez: 

a. zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy 

asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa, 

b. organizowanie szkoleń i tworzenia warunków do działania rodzin 

wspierających 

c. organizowanie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich 

miejsc dla dzieci; 

4) finansowanie: 

a. podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny, 

b. kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie przeżywającej 

trudności przez rodziny wspierające; 

5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu 

dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo 

– terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym; 

6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny 

oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie; 

7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub 

przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, 

zamieszkałego na terenie gminy; 
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2 Formy wspierania rodziny prowadzone przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim realizuje obowiązek 

wspierania rodzin na terenie Gminy Maków Podhalański. Pomoc rodzinom przeżywającym 

trudności odbywa się poprzez wsparcie w opiece i wychowywaniu dziecka, ale również 

poprzez koordynację przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu w przypadku 

narodzin bardzo ciężko chorego dziecka. Działalność wspierająca funkcjonowanie rodziny 

prowadzona jest poprzez: 

1) dokonanie analizy sytuacji rodziny i jej środowiska rodzinnego, 

2) diagnozę oraz rozpoznanie przyczyn kryzysu w rodzinie, celem wypracowania 

odpowiednich i skutecznych form oddziaływania, zapewniających przezwyciężenie 

trudności przez rodzinę, 

3) wzmacnianie roli i funkcji rodziny, 

4) przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodzin, 

5) rozwijanie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych rodzin, 

6) podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

7) pomoc w integracji rodziny oraz dążenie do reintegracji rodziny. 

8) poradnictwa w zakresie pokonywania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka 

urodzonego z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą. 

W swojej działalności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z następującymi 

instytucjami, organizacjami oraz służbami: 

1) Urzędem Miejskim w Makowie Podhalańskim, 

2) Placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie gminy Maków Podhalański, 

3) Organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie gminy Maków 

Podhalański, 

4) Kościołem katolickim, 

5) Rodzinami zastępczymi funkcjonującymi na terenie gminy Maków Podhalański, 

6) Miejskim Ośrodkiem Kultury w Makowie Podhalańskim, 

7) Ośrodkami Pomocy Społecznej znajdującymi się na terenie powiatu suskiego, 

8) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, 

9) Zespołem Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej, 
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10)  Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim, 

11)  Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Juszczynie, 

12) Miejską Przychodnią Zdrowia w Makowie Podhalańskim 

13) Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Makowie Podhalańskim 

14) Policją 

15)  Sądem Rejonowym w Suchej Beskidzkiej. 

 

2.1  Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim mając na uwadze 

konieczność zapewnienia kompleksowego wsparcia rodzinom, oprócz pomocy finansowej 

oraz rzeczowej, oferuje wsparcie w postaci pracy socjalnej i poradnictwa specjalistycznego. 

Konsultacje specjalistyczne prowadzone są głównie w postaci zapewnienia kontaktu z:  

a. psychologiem dyżurującym w każdy wtorek,  

b. prawnikiem, którego dyżury odbywa w każdy czwartek oraz poprzez  

c. konsultacje pedagogiczne.  

Wsparcie specjalistyczne udzielane jest na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą              

w Rodzinie. 

 

2.2  Terapia i mediacje 

Pomoc terapeutyczną, poradnictwo oraz wsparcie dotyczące uzależnień zapewnia  

Punkt Konsultacyjny Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Wsparcie dla ofiar dotkniętych przemocą w rodzinie uzyskać można  

w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.  

W sytuacja interwencyjnych i kryzysowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od wielu lat 

współpracuje z Zespołem Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej. Pomoc rodzinom  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, trudnościami edukacyjnymi odbywa się 

poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Makowie Podhalańskim.  
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2.3  Pomoc prawna 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim poprzez funkcjonowanie 

Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie zapewnia 

wsparcie w postaci bezpłatnych porad prawnych świadczonych przez Konsultanta do spraw 

prawnych. Siedziba Punktu, funkcjonującego od 2010 r. znajduje się w MOPS, porad 

prawnych można zasięgnąć w każdy czwartek. Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest 

również w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. 

 

2.4  Pomoc finansowa oraz rzeczowa 

Na podstawie ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim zapewnia pomoc osobom i rodzinom mającym 

problemy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać 

poprzez wykorzystanie własnych uprawnień, zasobów i możliwości. Pomoc społeczna  

ma na celu zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, prowadzeniu działań profilaktycznych  

i zmierzających do integracji społeczności lokalnej. 

Na podstawie art. 7 ww. ustawy, pomocy społecznej udziela się osobom i rodziną  

w szczególności z powodu: 

1) ubóstwa, 

2) sieroctwa, 

3) bezdomności, 

4) bezrobocia, 

5) niepełnosprawności, 

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

7) przemocy w rodzinie, 

8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 

9) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

10)  bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, 

11)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki 

opiekuńczo – wychowawcze, 

12)  trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, 
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13)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 

14)  alkoholizmu lub narkomanii, 

15)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 

16)  klęski żywiołowej lub ekologicznej. 

 

Wsparcie finansowe realizowane jest w postaci zasiłków:  

- stałego,  

- okresowego,  

- zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego, 

- zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub 

ekologiczną lub w wyniku zdarzenia losowego,  

- składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, 

- sprawowania pogrzebu, 

- zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie. 

Pomoc na rzecz dzieci świadczona jest również w ramach rządowego programu  

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objęte są dzieci realizujące 

obowiązek szkolny, pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno – 

finansowej. 

 

2.5  Praca socjalna 

Jedną z form niematerialnego wsparcia osób i rodzin przeżywających trudności jest praca 

socjalna. Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w środowisku 

lokalnym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich 

aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnieniu 

współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb 

członków społeczności. 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim profesjonalną pracę 

socjalną świadczy wykwalifikowana kadra pracowników socjalnych. Praca socjalna 

prowadzona jest w formie: 

- pracy socjalnej z jednostką, 

- pracy socjalnej z grupą osób lub rodziną, 
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Wśród form pracy socjalnej oferowanej przez MOPS w Makowie Podhalańskim wyróżnić 

można:  

- działania mające na celu pomoc doraźną w szczególnie nagłych przypadkach, 

- formę wspomagającą, wynikającą z diagnozy i analizy sytuacji osoby/rodziny, 

- działania wspierające rozwój osób zagrożonych patologiami społecznymi. 

2.6  Projekty socjalne 

Jedną z form aktywizacji i integracji społecznej jest projekt socjalny. Jest to zespół 

zaplanowanych i skoordynowanych działań zmierzający do poprawy sytuacji życiowej osób, 

rodzin, grup zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Projekty 

realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim skupiają 

się na osobach i rodzinach, które ze względu na posiadane problemy wymagają 

interdyscyplinarnego wsparcia na płaszczyźnie zdrowotnej, rodzinnej, zawodowej. Każdy 

projekt socjalny poprzedzony jest diagnozą przyczyn występowania problemów  

w środowisku lokalnym i próbie wyjścia im naprzeciw. Działania podejmowane w ramach 

projektu socjalnego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie 

Podhalańskim w 2019 r. „Pomagamy zauważyć – W SOBIE MASZ SIŁĘ” zmierzają  

do kompleksowego wsparcia beneficjentów projektu, którzy w jego ramach mogą skorzystać 

z poradnictwa specjalistycznego, mogą uczestniczyć w grupach wsparcia oraz  

w specjalistycznych szkoleniach.  

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Makowie Podhalańskim w 2019 r. realizował projekt „Perspektywy”, w trakcie którego 

przeprowadzono między innymi szkolenia, konsultacje oraz warsztaty na rzecz integracji  

i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

W 2017 r. MOPS Maków Podhalański realizował projekt „Razem lepiej „NIE-ZALEŻNI 

2017”. Projekt zmierzał do zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych dla osób 

zależnych. W ramach którego między innymi odbyły się warsztaty psychoedukacyjne dla 

opiekunów osób zależnych. 

 

2.7  Asystent rodziny 

Asystent rodziny w swojej pracy realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do głównych zadań asystenta rodziny należy:  
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1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny  

i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej 

pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem 

pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym 

zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

z dziećmi; 

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin; 

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

9) udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy 

zarobkowej; 

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu 

kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności 

psychospołecznych; 

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach 

psychoedukacyjnych; 

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 

17) sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami 

specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą; 

20) koordynacja poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji  

i wychowaniu w przypadku narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. 
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Podstawą współpracy asystenta z  rodziną jest  Plan Pracy z Rodziną. Współtworzony 

jest on wraz z rodziną oraz przy konsultacji z pracownikiem socjalnym. Plan Pracy z Rodziną 

opiera się na indywidualnej analizie sytuacji rodziny, diagnozie trudności i problemów  

z jakimi zmaga się rodzina, analiza jej zasobów, słabych i mocnych stron a także potrzeb oraz 

wyznaczenie realnych celów i działań do realizacji.  

Istotnym elementem pracy asystenta jest współpraca z koordynatorem pieczy zastępczej 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w przypadku umieszczenia 

dziecka w rodzinie zastępczej. Powyższa współpraca obejmuje: 

 przekazanie organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej Planu Pracy z Rodziną, który 

jest opracowywany i realizowany przez asystenta rodziny we współpracy z członkami 

rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 

 udział w przygotowaniu planu pomocy dziecku we współpracy z koordynatorem 

rodzinnej pieczy zastępczej i odpowiednio rodziną zastępczą, prowadzącym rodzinny 

dom dziecka lub we współpracy z placówką opiekuńczo – wychowawczą typu 

rodzinnego; 

 udział przy dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy 

zastępczej i instytucjonalnej przez zespół, w skład którego wchodzi asystent rodziny 

prowadzący pracę z rodziną. 

W ramach podejmowanych działań na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny, asystent 

współpracuje również z jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkami 

pozarządowymi.  

Asystent rodziny współpracuje także z kadrą pedagogiczną szkół i placówek 

wychowawczych. Współpraca ta ma za zadanie kompleksowe działanie na rzecz poprawy 

funkcjonowania szkolnego dzieci, podejmowaniu skoordynowanych działań mających na celu 

przeciwdziałanie problemom opiekuńczo - wychowawczym.  

W przypadku rodzin objętych asystenturą, która zmaga się ze zjawiskiem przemocy  

w rodzinie asystent współpracuje z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz z grupami roboczymi, 
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o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie. 

Stałym elementem pracy asystenta rodziny jest poszerzanie wiedzy członków rodziny  

o zasobach instytucjonalnych znajdujących się na terenie gminy i powiatu. Wskazywanie 

możliwości zasięgnięcia pomocy specjalistycznej, skorzystania ze wsparcia 

instytucjonalnego. 

Miejscem pracy asystenta rodziny najczęściej jest środowisko rodziny. Asystent 

towarzysząc rodzinie w procesie przezwyciężania trudności zapewnia wsparcie 

psychologiczne w sytuacjach kryzysowych. Motywuje członków rodziny do podejmowania 

wzmożonych wysiłków celem wyjścia z kryzysu. Praca asystenta rodziny obejmuje 

wszystkich członków rodziny, zmierza do zachowania integralności rodziny oraz 

przeciwdziała marginalizacji jej członków. Oddziaływania asystenta ukierunkowane są także 

na rozwój kompetencji rodzicielskich, poprawę sytuacji materialnej i bytowej rodziny, 

przeciwdziałaniu umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. 

Wprowadzona w 2016 r. ustawa „Za życiem” celem zapewnienia wsparcia rodzicom 

doświadczającym ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby, które 

powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, zobowiązuje asystenta rodziny 

prowadzenia koordynowania poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji 

i wychowywaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności  

w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji 

społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.  

Powyższa koordynacja odbywa się poprzez: 

1) opracowanie wspólnie z rodzicami katalogu możliwego do uzyskania wsparcia, 

2) występowaniu przez asystenta rodziny w imieniu osób w celu umożliwieniu im 

skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia. 
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2.8 Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie 

W dniu 27 grudnia 2010 r. Zarządzeniem Burmistrza Makowa Podhalańskiego został 

powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Główne 

zadania realizowane przez Zespół Interdyscyplinarny określone zostały w ustawie o z dnia  

25 lipca 2005 r. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest koordynowanie i integrowanie 

działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

a w szczególności poprzez: 

1) Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie. 

2) Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających  

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. 

3) Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie. 

4) Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenie 

pomocy w środowisku lokalnym. 

5) Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Komisariatu Policji, instytucji oświaty i ochrony zdrowia, przedstawiciele 

Sądu Rejonowego i Prokuratury. 

3 Charakterystyka Gminy Maków Podhalański – ujęcie 

statystyczne 

Dane zawarte w opracowaniu statystycznym pochodzą z źródeł własnych MOPS  

w Makowie Podhalańskim oraz opracowań GUS. 

W skład Gminy Maków Podhalański, oprócz samego miasta stanowiącego centrum 

administracji gminy wchodzą wsie: Białka, Grzechynia, Juszczyn, Kojszówka, Wieprzec  

i Żarnówka. Gmina Maków Podhalański stanowi 15,8% powierzchni powiatu 

W sferze demograficznej, na przestrzeni lat 2016 – 2018 można zaobserwować niewielki 

spadek liczy ludności w Gminie Maków Podhalański. W 2018 r. Gmina Maków Podhalański 

liczyła 16 132 mieszkańców, co stanowiło 19% ludności powiatu. Na przestrzeni ostatnich 
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trzech ostatnich lat w gminie Maków Podhalański utrzymuje się przewaga liczby kobiet  

do mężczyzn, w 2018 r. w Gminie zamieszkiwało o 264 kobiet więcej niż mężczyzn. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba mieszkańców 16 248 16 245 16 132 

Liczba kobiet 8274 8258 8198 

Liczba mężczyzn 7974 7987 7934 

 

Poddając analizie rozkład wieku mieszkańców dokonano podziału na grupę osób w 

wieku: przedprodukcyjnym (poniżej 18 roku życia), produkcyjnym i poprodukcyjnym 

(mężczyźni powyżej 65 roku życia i kobiety powyżej 60). Na przestrzeni lat 2016 – 2018 

uwidacznia się spadek liczby osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. W ostatnich 

dwóch latach liczba osób w wieku poprodukcyjnym w gminie Maków Podhalański utrzymuje 

się na podobnym poziomie. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba osób w wieku 

przedprodukcyjnym 
2 663 2 671 2 618 

Liczba osób w wieku 

produkcyjnym 
10 449 10 398 10 340 

Liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym 
3 136 3 176 3 174 

W Gminie systematycznie spada liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako 

bezrobotni, jest to tendencja wpisująca się w ogólnokrajowy spadek stopy bezrobocia. 

Wartym odnotowania jest również fakt spadku liczby osób długotrwale bezrobotnych. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba osób 

zarejestrowanych w 

Urzędzie Pracy 

399 353 333 

Liczba kobiet 201 184 179 

Liczba mężczyzn 198 169 154 

Długotrwale bezrobotni 164 154 146 

Analizując dane dotyczące korzystających z pomocy i wsparcia MOPS w Makowie 

Podhalańskim zauważyć można obniżenie liczby osób korzystających z pomocy i wsparcia 
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MOPS w Makowie Podhalańskim. Na przestrzeni lat 2016 – 2019 zmniejszeniu uległa liczba 

rodzin, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał świadczenia. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba osób korzystających 

z pomocy i wsparcia MOPS 
860 792 712 

Liczba rodzin, którym 

przyznano świadczenia 
495 454 442 

 Od 2017 r. przeciętna liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze  

z programu 500 plus przedstawia się następująco: 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba rodzin pobierająca 

świadczenie 
- 1455 1417 

Liczba dzieci, na które 

przyznano świadczenia 
- 2404 2296 

Analizując dane statystyczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika,  

iż dominującą przyczyną korzystania z pomocy w 2018 r. jest ubóstwo, a następnie: 

długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność, bezrobocie, bezradność w sprawach 

opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, potrzeba ochrony macierzyństwa, 

wielodzietność, przemoc w rodzinie. Na terenie Gminy w latach 2016 – 2018 odnotować 

można spadek liczby rodzin dotkniętych ubóstwem, z 379 w 2016 roku do 293 rodzin w 2018 

r. Zauważalnie obniżyła się liczba rodzin, gdzie przyczyną udzielenia świadczenia jest 

bezrobocie, co wpisuje się w ogólnokrajowy nurt obniżenia stopy bezrobocia. Na podobnym 

poziomie utrzymuje się liczba rodziny zmagających się z długotrwałą lub ciężką chorobą. 

Udzielenie pomocy z tytułu niepełnosprawności po wzroście w 2017 r. do 196 przypadków,  

w kolejnym roku spadła do poziomu podobnego z 2016 r.  Niewielki spadek zauważalny jest 

w występowaniu bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, jednakże nadal utrzymuje się on na wysokim poziomie. 

Niepokojącym zjawiskiem na przestrzeni ostatnich trzech lat jest wzrost liczby udzielonych 

świadczeń z powodu choroby alkoholowej, w 2016 r. wynosiła ona 40 rodzin, w 2018 r. już 

61. 

Poniższa tabela systematyzuje omówione dane zawierające informacje o liczbie rodzin 

dotkniętych trudną sytuacją życiową. 
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Powód trudnej sytuacji życiowej 2016 2017 2018 

Ubóstwo 379 331 293 

Sieroctwo 0 0 0 

Bezdomność 4 0 3 

Potrzeba ochrony macierzyństwa 74 66 59 

W tym: wielodzietność 64 58 59 

Bezrobocie 217 164 136 

Niepełnosprawność 185 196 181 

Długotrwała lub ciężka choroba 280 284 278 

Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego – ogółem 

141 117 118 

Przemoc w rodzinie 7 7 6 

Alkoholizm 40 54 61 

Reasumując powyższe dane zauważalna jest tendencja spadku stopy bezrobocia  

w gminie Maków Podhalański, zmniejsza się również liczba osób i gospodarstw domowych 

korzystających ze świadczeń i wsparcia MOPS w Makowie Podhalańskim. Tendencja 

spadkowa na przestrzeni ostatnich lat widoczna jest w przyznawaniu pomocy z powodu 

ubóstwa – z 379 przypadków w 2016 r. do 293 w 2018 r. Zauważalny spadek liczby rodzin, 

którym udzielono świadczeń zbiega się z wprowadzeniem w 2017 r. programu 500 plus. 

Niestety niepokojącym zjawiskiem jest wzrost przypadków udzielania pomocy z powodu 

choroby alkoholowej. 

Analizując zjawisko przemocy w rodzinie należy zauważyć, że w 2017 r. nastąpił 

wzrost liczby prowadzonych procedur „Niebieskiej Karty” z 30 w 2016 r. do 62, w roku 

następnym w 2018 r. wszczęto o trzy mniej procedur. Wzrostowi w stosunku do 2017 r. 

uległa liczba osób objętych procedurą z 52 do 59 w 2018 r. W latach 2017 – 2018 r. 

obserwuje się podobną liczbę powołanych Grup Roboczych. Na podobnym poziomie plasuje 

się ilość spotkań strategicznych Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba prowadzonych „Niebieskich Kart” 30 62 59 

Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskiej 

Karty” 
60 52 59 

Liczba powołanych Grup Roboczych 84 61 59 

Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 7 6 6 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 18 – Poz. 7695



17 

 

Przy MOPS w Makowie Podhalańskim działa Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy 

dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie. Punkt ma za zadanie zwiększać dostępność  

do pomocy i wsparcia dla osób i rodzin doświadczających przemocy w rodzinie. Pomoc 

specjalistyczną udzielają: prawnik, psycholog i pracownik socjalny, w 2016 r. konsultacji 

udzielał również pedagog. W 2016 r. z konsultacji w Punkcie skorzystało 60 osób, z tego 29 

osób objętych było regularnymi konsultacjami psychologicznymi, 11 osób objętych 

konsultacjami prawnymi, 12 osobom udzielono konsultacji informatyczno- edukacyjno – 

socjalnymi oraz 8 osób było objętych wsparciem pedagogicznym. W kolejnym roku 2017 r. 

liczba osób korzystających z konsultacji wyniosła 57, większej zmianie nie uległy dane 

dotyczące liczby osób korzystających ze wsparcia psychologicznego, prawnego, wzrosła 

liczba konsultacji edukacyjno – socjalnych. W 2018 r. liczba osób korzystających  

z konsultacji wzrosła do 63. O 6 osób więcej niż w 2017 r. zostało objętych konsultacjami 

psychologicznymi. Utrzymała się liczba osób korzystających z porad prawnych i pracownika 

socjalnego. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba osób korzystających z konsultacji 60 57 63 

Liczba osób korzystających z konsultacji 

psychologicznych 
29 28 34 

Liczba osób korzystających z konsultacji 

prawnych 
11 11 11 

Liczba osób korzystających z konsultacji 

edukacyjno - socjalnych 
12 18 18 

Liczba osób korzystających z konsultacji 

pedagogicznych 
8 - - 

 

Analizując dane statystyczne za okres 2016 – 2018 rok zauważyć można ogólny spadek 

liczby rodzin zastępczych. Na przestrzeni lat 2016 i 2017 wzrosła liczba dzieci 

umieszczonych w rodzinach zastępczych z 15 do 20. Tendencja ta uległa odwrotowi w 2018 

roku, gdzie zarejestrowano 17 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. 

Rok 2016 2017 2018 

Łączna liczba rodzin zastępczych na terenie 

gminy Maków Podhalański 
13 13 11 

Łączna liczba dzieci umieszczonych w 15 20 17 
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rodzinach zastępczych na terenie gminy Maków 

Podhalański 

 Dokładna analiza struktury rodzin zastępczych w gminie Maków Podhalański ukazuje, 

iż najwięcej dzieci w pieczy zastępczej przebywa w rodzinach spokrewnionych. Liczba tych 

rodzin na przestrzeni 2016 – 2018 roku uległa zmniejszeniu z 9 w 2016 r. do 6 w 2018 r. Przy 

czym liczba dzieci umieszczonych w tych rodzinach w ostatnich trzech latach jest na 

porównywalnym poziomie. W przypadku rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych 

ostatnie lata wskazują, iż nie nastąpił wzrost rodzin o powyższej charakterystyce. Na tym 

samym poziomi utrzymuje się liczba dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej, 

natomiast wzrostowi uległa liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych 

niezawodowych. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba rodzin zastępczych spokrewnionych  9  8 6 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych spokrewnionych 
10 12 10 

Liczba rodzin zastępczych niezawodowych  3 4 4 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych niezawodowych 
3 6 5 

Liczba rodzin zastępczych zawodowych  1 1 1 

Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych zawodowych 
2 2 2 

 

 W latach 2016 – 2018 asystent rodziny zapewniał wsparcie rodzinom przeżywającym 

trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. W 2018 r. asystent rodziny 

pracował łącznie z 16 rodzinami, w których 4 dzieci umieszczonych była w pieczy zastępczej. 

W tym roku w wyniku poprawy funkcjonowania rodziny biologicznej, piecza zastępcza 

została rozwiązana w jednym przypadku. Wzrasta liczba wizyt asystenta rodziny w 

środowisku rodzinnym oraz spotkań z rodzinami na terenie ośrodka pomocy społecznej. Jest 

to próba realizacji wsparcia w bezpośrednim środowisku rodziny. Poprzez częsty kontakt, 

zapewnienie regularnego wsparcia realizowana jest idea stałego rozpoznawania problemów 

rodziny i zapewnienia adekwatnej pomocy. 

Rok 2016 2017 2018 

Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta 20 19 16 
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rodziny 

Liczba dzieci w rodzina z którymi 

współpracował asystent 
55 49 43 

Liczba rodzin z którymi asystent zakończył 

współpracę 
6 4 3 

Liczba rodzin z dziećmi umieszczonymi w 

pieczy zastępczej  
5 6 4 

Liczba dzieci, które wróciły z pieczy zastępczej 

do rodziny biologicznej 
0 2 1 

Liczba wizyt w środowisku asystenta rodziny 511 505 560 

Liczba spotkań asystenta z rodzinami na terenie 

MOPS 
76 85 121 

Liczba konsultacji specjalistycznych 38 31 25 

Liczba Zespołów ds. dziecka umieszczonego w 

pieczy zastępczej w których brał udział asystent 
11 13 13 

 

 

4 Cele Programu Wspierania Rodziny w Gminie Maków 

Podhalański na lata 2020 – 2022. 

4.1  Cel główny 

4.1.1  Zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. 

 

4.2 Cele szczegółowe 

4.2.1  Wzmacnianie rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych. 

4.2.2  Kontynuowanie  działań zapobiegających sytuacjom kryzysowym  

w rodzinie. 

4.2.3  Promowanie wartości rodzinnych i właściwych postaw 

rodzicielskich. 

Adresatami Programu są wszystkie rodziny z obszaru gminy Maków Podhalański, które 

doświadczają trudności opiekuńczo – wychowawczych lub innymi problemami życiowymi 
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wpływającymi na jakość życia rodziny, wypełniania funkcji opiekuńczych lub są nimi 

zagrożone. Program adresowany jest także do osób, którym powierzono sprawowanie funkcji 

rodziny zastępczej, do dzieci częściowo lub całkowicie pozbawionych opieki rodzicielskiej. 

 

 

5 Analiza SWOT 

Celem dopełnienia sfery diagnostycznej Gminy Maków Podhalański, niezbędnym jest 

dokonanie analizy SWOT. Przeanalizowanie obecnego potencjału Gminy pozwoli na 

skuteczne określenie celów i działań skierowanych na zapewnienie wsparcia i pomocy 

rodzinom i dzieciom. 

Mocne strony: Słabe strony: 

Istniejący Gminny Program Wspierania Rodziny na 

lata 2017 – 2019 

Infrastruktura socjalna: mieszkania socjalne, 

mieszkanie chronione 

Wzajemna współpraca kadry specjalistów w 

Instytucjach działających na rzecz rodziny na terenie 

Gminy Maków Podhalański oraz Powiatu Suskiego 

(MOPS, policja, sąd, PCPR, szkoły i inne) 

Współpraca ze specjalistami Zespołu Interwencji 

Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej 

Współpraca z instytucjami pozarządowymi: Rodzina 

Kolpinga, Stowarzyszenie Rodzin Nadzieja w 

Kojszówce 

Zatrudnianie asystenta rodziny 

Dostępność konsultacji psychologicznych i 

prawniczych w MOPS w Makowie Podhalańskim 

Działalność GKPiRPA w Makowie Podhalańskim 

Dobre rozeznanie środowiska lokalnego m. in. 

pracowników służb pomocowych 

Mobilność i elastyczność kadr instytucji działających 

na rzecz rodziny 

Brak działań profilaktycznych, kampanii społecznych 

Brak grup wsparcia dla rodzin z problemami 

opiekuńczo – wychowawczymi 

Trudność w dostępie do poradnictwa 

specjalistycznego: psychiatra dziecięcy, neurolog 

dziecięcy i inni 

Trudność w dostępie do terapii uzależnień 

Występowanie problemu bezrobocia wśród 

mieszkańców Gminy Maków Podhalański 

Problem nadużywania alkoholu w Gminie Maków 

Podhalański 

Brak dostatecznej infrastruktury społecznej: brak 

żłobków, klubów dziecięcych na terenie Gminy 

Maków Podhalański 

Niewielka ilość NGO działających na rzecz pomocy 

rodzinie 

Osłabienie funkcji rodzicielskich i bezradność w 

sprawach opiekuńczo – wychowawczych 

Brak wzorców w rodzinach dysfunkcyjnych 

Niska świadomość rodziców dotycząca kwestii 
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Funkcjonowanie Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej na terenie Gminy Maków Podhalański 

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego 

zrzeszających specjalistów działających na rzecz 

przeciw działania przemocy w rodzinie 

Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w 

Makowie Podhalańskim 

Działalność Domu Kultury w Makowie Podhalańskim 

Bardzo dobra baza oświatowa na terenie Gminy. 

Ścisła współpraca MOPS w Makowie Podhalańskim z 

gronem pedagogicznym szkół i przedszkoli na terenie 

Gminy Maków Podhalański 

Działalność Punktu konsultacyjnego dla osób z 

problemem alkoholowym w Makowie Podhalańskim 

Oferta sportowa na terenie Gminy Maków 

Podhalański (boiska, orliki, hale sportowe, siłownie 

otwarte) 

Działalność Biblioteki Miejskiej w Makowie 

Podhalańskim wraz z filiami 

Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie 

Gminy Maków Podhalański 

Małe lokalne środowisko, niska przestępczość 

edukacyjnych i wychowawczych 

Brak współpracy rodziców w zakresie edukacji dzieci 

Bierna postawa rodziców wobec występowania 

problemów w rodzinie 

Brak pomocy sąsiedzkiej, bierność na problemy 

innych 

Mentalność małych środowisk – stereotypy na temat 

korzystania z usług specjalistycznych (psycholog, 

psychiatra) 

Niska świadomość społeczna na temat instytucji 

udzielających wsparcie specjalistyczne 

Szanse: Zagrożenia: 

Prorodzinna polityka państwa 

Stopniowa zmiana postrzegania rodzin 

dysfunkcyjnych przez środowisko lokalne 

Pozyskiwanie środków zewnętrznych na aktywizację 

społeczną i zawodową mieszkańców Gminy Maków 

Podhalański 

Zwiększenie dostępności do konsultacji 

specjalistycznych (psycholog, psychiatra, neurolog) 

Zapobieganie niewydolności pedagogicznej rodziców 

poprzez udział w warsztatach podnoszących 

kompetencje rodzicielskie 

Realizacja programów profilaktycznych promujących 

zdrowy tryb życia, zapobieganie agresji wśród dzieci 

Zwiększenie monitoringu rodziny dysfunkcyjnych 

Zanik tradycyjnych więzi rodzinnych 

Rozszerzenie zjawisk niepożądanych również wśród 

dzieci i młodzieży (przemoc, uzależnienia, nie 

realizacji obowiązku szkolnego) 

Model wychowania bez określonych zasad i granic 

wobec dziecka 

Konsumpcyjny styl życia 

Osłabienie wartości rodzinnych 

Zaniedbywanie obowiązków opiekuńczo – 

wychowawczych przez rodziców 

Uzależnienie rodziny od pomocy społecznej 

Marnotrawienie środków finansowych przez rodziny 

Ograniczenie środków finansowych na podnoszenie 
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Ustanowienie rodzin wspierających 

Zwiększenie działalności NGO na terenie Gminy 

Maków Podhalański 

Wzmocnienie działalności pomiędzy instytucjami 

wspierającymi rodzinę 

Rozszerzenie oferty aktywnych form spędzania czasu 

przez dzieci i młodzież z Gminy Maków Podhalański 

Poprawa oferty dotyczącej opieki nad dziećmi do lat 3 

(żłobek, klub dziecięcy) 

Promocja zachowań prorodzinnych i realizacji 

programów osłonowych na rzecz rodziny 

Rozwój wolontariatu 

kwalifikacji przez specjalistów 

Brak środków na realizację zadań z zakresu 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 

Starzenie się społeczeństwa 

Wystąpienie kryzysu ekonomicznego 

 

6 Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu 
 

Lp. Działania Odbiorcy zadania Realizator Termin 

1. Zapewnienie wsparcia rodzinie 

przeżywającej trudności  

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

– wychowawczej wsparcia 

asystenta rodziny. 

Rodziny z terenu Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

2. Prowadzenie konsultacji  

i poradnictwa specjalistycznego  

w zakresie przeciwdziałania 

kryzysom i wspierania rodzin. 

Dzieci, młodzież i 

dorośli z Gminy Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

3. Udzielanie konsultacji prawnych  

z zakresu prawa rodzinnego. 

Mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

4. Prowadzenie poradnictwa oraz 

konsultacji psychologicznych 

Mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

5. Współpraca merytoryczna  

z prokuraturą, sądem, policją, 

placówkami oświatowymi oraz z 

instytucjami i osobami fizycznymi 

w zakresie wspierania rodziny 

Pracownicy jednostek 

oraz mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

7. Organizacja oraz dofinansowanie 

szkoleń i kursów 

Pracownicy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

W miarę 

potrzeb 
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specjalistycznych podnoszących 

kwalifikacje w zakresie 

wspierania rodziny 

Społecznej 

8. Uczestnictwo w ogólnopolskich 

kampaniach i akcjach 

wspierających rodzinę 

Mieszkańcy Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

9. Udział w programach rządowych 

zapewniających pomoc w 

dożywianiu dzieci z rodzin 

przeżywających trudności 

Rodziny z Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

przy współpracy z 

placówkami oświaty 

Lata 2020-2022 

10. Ustanowienie rodzin 

wspierających oraz finansowanie 

ich szkoleń i działalności 

Rodziny z terenu Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

11. Współfinansowanie pobytu 

dziecka w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domie dziecka, 

placówce opiekuńczo – 

wychowawczej, regionalnej 

placówce opiekuńczo – 

terapeutycznej lub 

interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym 

Dzieci z terenu Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

12. Prowadzenie monitoringu sytuacji 

dziecka z rodziny zagrożonej 

kryzysem lub przeżywającej 

trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych 

Dzieci z rodzin 

zagrożonych kryzysem 

lub przeżywających 

trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych z 

terenu Gminy Maków 

Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 

13. Zapewnienie wsparcia kobietom w 

ciąży zagrożonej, rodzinom w 

przypadku narodzin ciężko 

chorego dziecka  

Rodziny z terenu Gminy 

Maków Podhalański 

Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

Lata 2020-2022 
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7 Zakładane źródła finansowania Programu 

Źródłem finansowania Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 są środki 

finansowe: 

1) środki własne Gminy Maków Podhalański, 

2) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wsparcia jednostek samorządu 

terytorialnego, 

3) środki finansowe pozyskane z samorządu województwa, 

4) środki finansowe pozyskane z funduszy unijnych. 

 

8 Zakładane rezultaty realizacji Programu 

Zakładanymi rezultatami realizacji Programy Wspierania Rodziny są: 

1) wzmocnienie systemu wsparcia dla rodzin zagrożonych bezradnością opiekuńczo – 

wychowawczą oraz rodzin dysfunkcyjnych, 

2) wzmocnienie procesu aktywizacji osób oraz członków rodzin dysfunkcyjnych celem 

uczestnictwa w życiu społecznym, kontynuowania nauki, uzyskiwaniu kwalifikacji 

zawodowych oraz podejmowania pracy, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych i promujących wartości rodzinne, mających 

na celu zwiększenie świadomości społeczności lokalnej odnośnie postaw 

prorodzinnych, 

4) zwiększenie liczby dzieci wracających z pieczy zastępczej do rodziców biologicznych 

 

9 Monitoring i ewaluacja 

Monitoring oraz ewaluacja Programu Wspierania Rodziny odbywać się będzie poprzez 

gromadzenie, analizę i interpretację danych oraz: 

1) złożenie przez burmistrza w terminie do dnia 31 marca każdego roku Radzie Miejskiej 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz 

przedstawienie potrzeb związanych z ich realizacją.  

2) sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz 

przekazywanie ich wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
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teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej. 

Uzyskane dane będą podstawą do oceny wartości Programu Wspierania Rodziny 2020 – 2022 

oraz pomogą w dalszym planowaniu, realizacji oraz rozwoju jego działań. Ewaluacja będzie 

miała na celu wskazanie kierunku ewentualnych zmian w zapisach programu. Pozwoli to na 

sprawdzenie efektywności i skuteczności przyjętych założeń programowych oraz sposobu 

wydatkowania środków przeznaczonych na realizację Programu. 

  
Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                                       Edward Orawiec 
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